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Ontmoeting uitvaartsector 29 januari 2012
Op zondag 29 januari 2012 is de 3e Ontmoeting voor iedereen die werkzaam is in of voor
de uitvaartsector. Ook u bent van harte welkom in Amsterdam van 12 tot 17 uur. Het
doel van deze middag is te netwerken door reeds bekende èn nieuwe collega’s te
ontmoeten, uitwisseling en inspiratie. Door persoonlijk contact kunt u uw zakelijke
relaties uitbreiden en verdiepen.
Dit is een unieke gelegenheid om collega’s uit het gehele land te spreken. U kunt de
middag gebruiken om met bekenden bij te praten, met nieuwe collega’s kennis te maken
of de mensen achter de bedrijven te zien waar u zaken mee doet. Bent u werkgever en
heeft u een vacature? Dan kunt u op deze middag potentiële sollicitanten ontmoeten.
Bent u op zoek naar een (andere) baan in de uitvaart? Dan kunt u kennismaken met
talloze werkgevers uit het gehele land. En voor toeleveranciers is het een goed moment
om hun bedrijf te vertegenwoordigen en kunnen uitvaartverzorgers kennis maken met
nieuwe producten en diensten. Kortom deze Ontmoetingsdag is interessant voor zowel
zelfstandigen, ondernemers, werknemers en toeleveranciers in de uitvaartsector.
U kunt vanaf 12 uur deelnemen aan een kennismakingslunch. Tijdens deze lunch mag
iedereen die dat wil in 1 minuut vertellen wat hij of zij doet. Zo leert u in een uur een
heleboel nieuwe mensen kennen. Bij meer dan 100 personen, vindt de bijeenkomst
plaats in een locatie waar meerdere zalen zijn. In de extra zalen kunnen de lezingen en
workshops plaatsvinden. Bijvoorbeeld een workshop over het opstarten van een
intervisiegroep. Door intervisie verhoogt men de eigen kwaliteit door de deskundigheid
en ervaringen van elkaar. Tijdens de workshop krijgt u een handleiding hoe de
intervisiegroep samen de spelregels bepaalt en hoe de groep onderwerpen kan
bespreken. Intervisie is pas effectief als men vragen openlijk durft te bespreken. Dat
gaat meestal gemakkelijker met collega’s die niet uw naaste concurrenten zijn. Vandaar
dat deze Ontmoeting voor geïnteresseerden in een intervisiegroep een ideaal moment is
om gelijkgestemden te vinden.
Wilt u de Ontmoeting op 29-01-2012 in Amsterdam bijwonen? Laat het per ommegaande
weten. Dit in verband met de keuze van de locatie. Als u van plan bent te komen, dan
graag dit e-mailbericht beantwoorden. U hoeft alleen de regels die voor u van toepassing
zijn terug te sturen met uw naam en het aantal personen dat met u meekomt. U
ontvangt daarna per mail verdere informatie over de locatie, de toegangsprijs en de
kosten van de lunch (facultatief). Bij meer deelnemers, dalen deze prijzen. Dus u kunt
deze uitnodiging doorsturen naar degenen waarvan u denkt dat deze ontmoeting voor
hen interessant is. Tot de 29e!
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